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X. B. De letters N. E. F. duid1m respectievelijk de 
Nede1·landsche, Engelsche, en Fransche brieYenma
len aan. 

De Javaan, die op Warong Pelem zicb 
krankzinnig aanst.elt, en waarvan w:g in bet 
vorig nurumer spraken, beeft eergisteren aan 
een klein meisje, dat van plan was om een 
tampak met kowee moho te verkoopen, dicl 
moeite bespaard, door onder bet maken van 
allerlei grimassen, baar geheele voorraad op 
te eten. Uit angst durfcle het kind geen kik te 
geven en allt::s was verorberd alvornns omstan
ders eigenlyk goed bemerkten, wat er aan de 
hand was. Toen de tumpak ledig en de man 
heengegaan was, began het me1s1e bitter te 
schreien en de eenige ruad die de brave om
standers haar meenden te kunnen geven, wn. 
om maar spoeclig naar huis te gaan en een 
andere boeveelheid kowee mobo te halen. De 
troost die meu buitendien voor bet arme kind 
o ;.:ir harl, was clat ZlJ blijcle rnocht wezen, 

F e u i 11 e t o n. 
Johan Frederik Struensee en Koningin 

Carolina Mathilda van Denemarken. 
1772. 

Ilet koningrijk Denemarken is sedert het midden 
der 17 de eeuw bet tooneel geweest Yan zulk eern~ 
aaneen~cbakeling van gewichtige gebeurtenissen en 
Tan zulke eigenaardige imwmclige Yercleeldhcclen, dat 
de imloed dezcr beroeringen zelfs heden zich nog 
bat geYoe!en. Een keeqmnt in de Deensche gescliie
denis vormde de mcrkwaardige, in hare soort eenige 
omwenteling van bet jaar 1660. Re\·oluties plegen 
de rnacht der koningrn te verzwakken, maar in De
nemarkcn wcrd aan den adel en de geest.elijkhelcl de 
heerschappij ontrnkt en aan dell i\Ionarch eene macht 
in hanrlcn gegeven, zooals een Oostersch despoot nan
welijks bezit. De welvaai-t van het rijk en het g~!uk 
der onderdancn werden daarcloor niet bevonlerd, \w.nt 
de koningen regee1·clen wcl onbeperkt, maar niet wij~; 
ook hunne raadslieden warcn nmnncn van mirldel
mat1ge gaven, en zoo kwmn het, rlat hondercl jaren 
late1 !- ~t, staafabestllur en rle openbare aangelcgen
heden cen m wa:.rheid drocvig beeld Yertoonden. 
Denemarken was, even a!s het naburige Zweden, de 
speelbal nm de g1·ootere staten geworden. Rusland, 
Engcland en Frankrijk bchee1-schten het afwissclencl, 

,,. 
De Soel'akal'tasche Oo111·<int ver-

schijnt tweemaal 's weeks: Di nsdag en 
,,-,. ij<l llg, uitgezonderd feestclagen. 

dat de gekke man de tampak ook niet opge
geten had. 

~Ien verzocht ons het Solosche publiek te 
waarschu wen voor een man, die hehal ve bet 
ambacht vitn politoenler ook nog dn.t viin 
diet' en oplichter uitoefent. t::llechts Yoorzien 
v1t11 een zeer kleine voorraacl politoer en sp1-
ritus, bied hij zun dien 'ten Mn; rnaakt 
men d1tarvn.u gebruik, ditn zun m een oogen
blik een paar stoelen of eon tiif'el zeer netjes 
m orde gebracht. llii.ar <fan is de politoer op, 
hij vraagt geld om audere te koopen en ten 
bewijze dat hij te vertrouwen i', zal hij zune 
gereedschappen achte1faten. Geeft men nu bet 
geld, clan giiat h\j d<tdelijk heen om niet te
rug te kornen, terwijl bij onclerzoek de acb
tergelaten gereeclschappen hlijken te besfaan 
uit een paar ledige bierfl.esschen en een stuk 
of w1Lt vuile en gescheurde 111ppen. 

Hij moet er ook gecn kmtad m zien om 
kleinigheden van eemge wi1anle zich toe te 
eigenen en is gekleed m een k11in van Ja
nian ch fo.brielrnat een blauw en wit geruit 
ban.dje en een blauwe hoofddoek. Ter verduiclP.
lijking van het signalernent voegen wij hier nog 
bij, dat 11ii van iets minder ditn middelnrntige 
lengte is, een vuile gelnat·kleur heeft en al:,; een 
merkbaar teeken m•t druk met hetlinkeroog knipt. 

V erleden maandag morgen is tusschen Pa
mottan en Poerwodadie weder een papier aan 
een boom gespijkerd gevonden, waarin dertig 
personen, ketjoes van beroep, hun voornernen 
aankoncligden om in die buurt een staaltje van 
hunne werkzaamheid te komen geven. Of de 
bedreiging tegen Europeanen clan wel tegen 
Inlanders gericht is, was niet recht duidelijk. 
Ofschoon men, door de menigvuldigbeid van 
die dwangschriften, waarvan de uitvoering 
steeds achterwege gebleven is, er wel eens 
minder aandacht aan zou kunnen wijden, ge
looven W!J toch d11t bet goed zal wezen om 
ten opzicbte van de ketjoes niet al te zorge
loos te zijn. 

In de volgende maand zal er weder een 
ketjoe opgehangen worden en wel op de aloon
aloon alhier. 

Daar er verscheidene landhuurclers zijn, die 
mm of meer verdachte lieden onder de opge
zetenen van bunne ondernemingen de uitvoe
nng van zulk een doodvounis, willen cloen 
bijwonen, zoo geven wij van die terechtstelling 
vooruit kennis. Den juisten dag waarop ZlJ 
zal plaats hebben geven wij later op. 

er be:;tond in het land eene Russische, eene Engel
sche en eene Fransche partij, en elke Yan cleze partijcn 
stone! in buit.::nlanclsche solclij. De troon was aan zich 
zeh'cn OYergelaten, ad el en geestelijk heid morden en 
zochten langs slinksche wegen den >erloren invloed 
te herwinnen. Den burgerstancl echter hadden de 
koningen niet aan zich weten te binden, dewijl zij 
het beneclen zich achtten, op deze gezoncle en stevige 
pil:u·en te steunen. De binnenlanclscbe sta.atkunde was 
een intrigespel om de ministerieele port.efeuilles, de 
buitenlanclsche een luisteren naur de dreigementen en 
beloften der machlige naburen. 

De door en door bureaucratische regeering en hct 
onverst.and Yan hen, die de !10ogste st.aatsambt.en bP
kleedden, h::idclen het zoo ver gebracht, dat het eer
tijd:; bloeiende rJk steeds clieper zonk en van jaar 
tot jaar verzwakLe. 

De gelclmiddelen waren in wanorcle, de schulclen 
groot en . rle ontnmgsten in weerwil ''an de buiten
sporige bcJa-;tingen gcring. Ilet gebeurcle wel, dat 
landeigenaars hunne gocrlcren lieten varen, omtlat zij 
de lasten, die e1· op druktcn, nict konden opbrengen. 
Arrnere mensdrnn gavcn aan de ontvangcrs cler belas
tingen niet zelclen hun lmisraad, in plaats rnn geld. 
De handel leed oncle1· rle hooge inkomende rechten 
en or.der de vele tcgenstrijdige veronlcningen, die hem 
moesten regelen. Terwijl de eerlijke koopman de be
ln.stingen op zijne waren ter nauwernood kon opbren
gen, gc~cbieclcle er volstrekt niets, om den sluikhan
clel tegen tc gaan. Deze were! door rlc aanzienlijken 
in het groot gedreven. De Engel cbe gezant hericl.it, 

Advertentieko ten behalve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende phiatsing de helft. 

Eergisteren stoud de weg bij Adiwidjajan 
tot knieshoogte onder w11ter en was de kalie 
Peepee weder geheel vol. Onder de J avanen 
vertelde men dat er nog deze maancl een groo
te bandjir zn.l komen en als het nog maar 
een weini.g meer regent, kan zulks zeer goed 
het gcval wezen. · 

l\fon kan tegen woordig bijna geen courant 
lezen of men vindt er iets in over den heer 
Pannekoek. 'l'bans weder verneemt men dat hij 
de betrekking van Algemeenen Secretaris zal 
blijven waarnemen, omdat bet opperbestuur 
aan den Gouverneur Genernal s' Jacob heeft 
verzocht niet in die betrekking te voorzien of 
te dien opzichte eenige toezeggingen. te doen 
of vooruitzichten te openen, daar de heer v11.n 
Rees in zijne keuze volkomen vr.i.1 wenschte 
te blijven. 

Een Franschman zoude al gauw gezegd 
hebben:,, taut de bruit, pour une omrnelette" 
maar een Nederlander zegt niets, ook al wordt 
hij behn.ndcld fl.ls een citroen. 

Wij ontvingen clrie brieven, om informatie 
naar het procede van den Heer G. J. F. te 
Samiu·ang tot bestrijding der koffiebladziekte, 
oeret, gansir enz. enz. Het is ons zeer moei
lijk <laarvan meer mede te deelen dan wat 
wij daarvan in No. 27 van de Soerakartasche 
courant gezegd hebben. 

Als de heer F. met zijn procecle zaken wil 
maken, zal hij wel doen zijne conditien en 
garantie bekend te stellen. 

Te Soerabaia verteld men dat het debiet 
van de loten der geldloterij ten behoeve van 
de Gijmnastiekschool te Soerakarta en de Ver
eeniging tot voorbereidend onderricbt aan 
kinderen van minvermogenden in Nederlandscb 
Indie, naar wensch gaat. Er zouden reeds een 
derde vn.n de loten ver kocht zijn, zoodat men 
voor het einde van dit jaar de trekking kan 
verwachten. 

Ook te Solo worden m de laatste dagen 
veel loten verkocht. 

De schoolcourant ,,Ons onclerwijs" heeft 
opgebouden te bestaan. Haar leven is te kort 
geweest, dan dat haar afsterven veel sensatie 
zal maken. 

Heden morgen vond iemand in de Heeren
strnat een cloode bond, reeds in ver gevorder-

dat rncn geene eerlijke lieden had kunnen vinclen, 
ann wie de inning der konink.lijke inkornsten kon wor
den toercrtrouwd, en men rleze dus had moeten ver
pachten. Desniettegenstaande werden ze ontvreemd, 
en zag men koninklijke bezittingen dikwijls voor een 
,·ierde van de waarcle aan vrienden der ministers 
verkoopen. 

i\Ien wierp verbazende sommen weg, cleels voor 
hankroete fabrieken, die van hooger hand begunstigd 
JYerden, deels aan buiten.landsche, voomamelijk Fran
sche fortuinzoekers, die ongeloofelijke dingen beloof
den en nan wie men, wat nog ongeloofclijkcr is, het 
geld daarYOOl' voornitbetaaldc. Zoo b. v. aan een 
avonturier, die op zich nam, de schepen, met behulp 
van eenige raketten, zonder roer en zeilcn, voort te 
sLuwen. Een door den Frnnschen gezant aanbevolen 
beeldhouwer werkte nan een stanclbeeld van den ko
ning, dat elf jaren later nog niet gereecl was, maar 
reeds meer clan een rnillioen gulden kosite. Ornstreeks 
yeertienhonclercl Franschen, grootendeels van een zeer 
dubbelzinnig karnkter, waren ·in Deenschen krijg~

dienst of burgerlijke betrek.kingen geplaatst. Denen, 
die een post wenscbten te he1'ben, moesten de voor
spraak der VJ'eemcle gezanten inroepen. Men betnalde 
eenc mC'nigte spionnen en geheime agenten, die voo1· 
niets nuttig waren en toch ongehoorde sommen gelcls 
vc1·slonclen. De vroege1· zoo uitmuntencle zeemacht 
veniel zichtbaar, en bet leger tc land ging al meer 
en meer achteruit. Om het.te reo1'ganiseeren, maakte 
men graaf Saint-Germain, een Franschman, opperbe
velhebber, die, zoo als het gerucht zegt, op bevel van 

Inzending der Advertentieu tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

den staat van ontbinding, op zijn stoep liCTgen. 
Hii peinst er over wie hem dat cndeau 

0 

kan 
gebracht hebben en met welke becloelinO' zulks 
is gescbied. 

0 

De heer van Rees is Batavia binnen geko
men, zoncler praal, zoncler eenig vertoon. De 
reden, "1111rom is onbekend, ·maar er zyn 
daaromtrent verschillende veronderstellingen, 
die boogstwaarschijnlijk geen van allen juist 
zijn. l\1en spreekt van een heviCTe aanval van 
Oholerin1~, waarvoor de geneesb~eren Z. Ex een 
fl.inke wa.ndeling op 'l'n.ndjong Priok zouden 
aangeraden hebben, welk middel zoo uitstekend 
rnoet gewerkt hebben, dat Z. Ex toch naar Ba
tavia kon rijden en bet bestuur in een zitting 
van den raad van Indie overnemen. Anderen 
be~eren weder dat de intocht stille~jes ge
schiedde orn den Nihilisten en Dijnamietisten 
een koopje te geven, maar vooral het laatste 
is onzinnig, claar de beer van Rees N ederhtndseh 
Indie te goed kent, om niet te weten, dat 
de opro1!rlingen hier zoo mak zijn, dat ze het 
woord dynarniet niet anders dan met angst 
en clan nog slechts zeer zacht durven uitspre
ken. 

Doch hoe het ook zij, de heer van Rees 
heeft bet bestuur overgcnomen en is thans 
Gouverneur Generaal. 

Een goed begin is zeker, dat Z. Ex de 
schrijfwoede wil tegengaan en op een aan
vrage om subsidie voor schrijfbehoeften ge
zet heeft: ,,Dan moet er maar minder ge
scbreven worden.'' 

Insulinde kan thans in gespannen verwach
ting verkeeren, wat wel de eerste belastinCT zal 
wezen, die nu van den Buitenzorgschen-troon 
zal nederdalen. 

Gelukkig Insulinde! 

Iemand die er veel belang bij heeft, dat er 
een brievenbus in de stad geplaatst wordt, 
wijst ons op de wenscbelijkheid van boven 
of voor die bus een bord te plaatsen, waarop 
de uren der licbting duidelijk warden aangege
ven. En opdat niem11.nd onwetenheid z11.l kun
neu voorwenden, raad hij aan om het niet alleen 
in het Neclerl!1nclsch maar ook in het Javaansch 
te doen. Obineesch is volgens zijne zienSWIJZe 
minder noodzakelijk, daar de Chineezen toch 
niet, dan bij uitzondering, van die bus zullen 
gebruik maken. 

Te Beton heeft gisteren bij het banenvech
ten een erge kloppartij plaats gehad, waarbij 

het Fransche hof, hct leger zoo beclicrf, clat hij zoo 
spoedig mogelijk ontslagen moest worden. 

Koning Fretlerik V, een goedaardig en vaderlijk vorst, 
maar rlie evenmin de kracht als het ver-
stand bezat, om eene wedergeboorte van het 
Deensche rijk te bewerken, was in Januari 'I 766 ge
storven. Zijn zocin, Chri.stiaan VII, volgde hem op. 
i\Ieu verwachtte veel goeds van den nieuwen regent, 
ofschoon hij pas zeventien jaren oud was. Als kroon
prins was hij vlijtig en leergierig geweest en had 
goed onclenvijs ontvangen. Hij was een schoon jon
geling, aarclig in de conversatie, geestig, een vri.end 
van vcrmaken en gr:;i,ppen, in alien deele door de na
tum· rijk begiftigd. Met staatsi:aken was hij nog ge
heel onbekencl; er was dus aUes aan gelegen, dat de 
jonge vorst door trouwe en vcrstandige dienaars in 
het regecren onderwezen en omlersteuncl wercl. Hij 
bracht voor het zwaarwichtige koningschap een voor
trelfelijken aanlcg en ook zekeren ijver mede, Dam·
entegen ontbraken hem stanclvastigheid en volharding, 
het vcrveelde hem spoedig, zich met emstige zaken 
bezig te houclen en ook r!aarom had hij een bekwa
men lcidsman noodig. Tot zijn ongeU, en tot schade 
voor zijn rijk vicl Christiaan in de handen Yan deels 
eergiel'ige, deels lichtzinnige, deels lJepaald slechte 
mensch en. 

De nog in leven zijnee g1•ootmoeder, van geboorte 
cene mm·kg1·avin van Brandenbu1·g-Citlmbach, eenc 
eerwaardige en verstan~l ige dame, had wellicht een 
guustigen invloecl op liaar kleinzoon kunnen oefenen, 
maa1· zij onttrok zich steeds meer aan de openbarc 



P•'ll mn.mloC'r een pn.k shrng heeft opgeloopen. 
Yolge1rn ouzen rPporter was hij de l.lchuldi

}.!;P eu had de correctie <lllbbel en clwars ver
~lif'llll, d1rnr het uitgekomen was dat hij, bij 
hl'L t'erl{jke lumen vecbten zich aan oneerlijke 
pmctijkeu had sehuldig geumakt, door de 
sporen ·rnn zijn haan in te wrijven met 
het ~<tp van eon uitgepersten kikvorsch, waar
door, bij de minste verwornling, de tegenstan
der min of meer be1l\Yelmd moest warden, 
en de overwinning thin gemakkelijk werc1. 

D1111r er te Soeralrnrta ook nog velen zijn, 
die fmnilieleden op het Kerkhof te Klaten be
grnven hebben, nemen wij het volgende uit de 
1fotarnru over. 

Oxzu s1xmH11PL.U.TSEX. Te Klaten- is men op 
eeue zonderlinge wijze het reglement op de be
grnafplaatsen gaan toepassen. Zij die <l11ar fn.
inilieleden op bet kerkhof begraven hebben en 
d1111rop gni.ftombes hebben doen plaatsen, zijn 
aangeschreyeu, van die graven bewijzen van 
ei.gemloIU over te leggen of als nog die graven 
in eigeitdom to koopen tegen f 120.- per graf, 
terwijl zoo hieraan niet wordt voldaan, de graf
tombes zullen warden gesloopt. Een onzer stad
genooten die danr eon reeks f1LIUilieleclen heeft 
begrn. \'en, wnaronder groat-en overgrootouders, 
ontviug ook eene dergelijke aanschrijving. Y oor 
de 5 grn.ven <lie h!j voor zijne fa,milie aldnar 
reed>-: edert jaren in eigendom meende te be
:t.itteu. werd alsnu nog de som van f 600.
geei. cht met bedreiging dat, zoo die som niet 
over eeu 1-i tlagen betaald werd, men tot sloo
ping zoude overgaan. 

Wij brengen dit feit ter algemet!ne kennis, 
omdat. zoo men te Klaten recht heeft op deze 
wijze te handelen, ook beheerders op andere 
plaatsen door niets warden belet op de zelfde 
wijze te werk te gMn en men dan wel lang
zarnerhn.nd tot het sloopen van geheele kerkho
ven lrnn overgmm. \Yie toch bezit nog eitSen
domsbew-ijzeu op graven van fomilieleden die 
reeds :W of i30 j1rnr geleden zijn overleden en 
wic heeft lust en dikwijls ook het geld. om 
tlaarvoor opuieuw nog eens een r 120.- per 
gni.f te betalen. 

Y oor iernand met eene groote familie, zoude 
dit eene aar<lige om kunnen bedragen. Zijn 
wij wel ingelicht, clan bestaat ook hier te Djok
dja dezrlfde tocstand als te Klaten en zijn 

· eigendomsbe~jzen van graven en voornl die 
op het oude kerkhof ve1· te zoeken, ook op de 
hooti.lplaatsen zal dit zeker wel het geval zijn. 
Yind het voorbeeld van Klaten dus navolging, 
dim kan men binnen kort eene algemeene <oloo
pi ng van de oucle begraafplaatsen verwachten. 
Daartegen weuschen wij op te komen, onze 
doodenakkers moeten gewijde, heilige plaatsen 
hhjveu. Gebrek aan plaats. om zoo noodig, 
nieuwe kerkhoven op te richten, bestaat er hier 
in Judie nog niet. De hnlp der groote bladen 
roepeu wij bij dezen in om elders te voorko
men wat nu te Klaten is voorgevallen. 

De laatste der oud-Delftsche plateelschilders, 
de tnchtigjarige C o r n e 1 is Tulk, herdacht 
den ~.J.sten den dag wanrop hij, tien jaren 
oud als leerling van zijn vader, in dienst trad 
bij de plateelbakkerij ,De po1·celyne Flesch" , 
waar hij geclurende 70 jaren onafgebroken 
werkzaam bleef. De tegenwoordige e1genaars 
dier fabriek, de heeren Joos t Tho oft en 
Labouchere. baden hem te dier gelegenheid 
een feest aan, clat vooral treffend was door de 
vele blijken van waardeering, die den wakke
ren en nog onvennoeiden grijsaard ten deel 
vielen, nict nlleen van zijne patroons, maar ook 
vim zijne me<lewerklieden, en vooral van de 
schilrlers en schilclere sen, die alien erkenden 
clat zij de kun t, die het Delftsch aardewerk 
wcder in eere brncht. van hem hebben geleerd. 

aangelt>genlw<len en wenl weldra gcheel vreemd aan 
het juuge hof. 

De kP11i11gin-weduwe, J1diane Marie, de stiefmoeder 
rle~ kuuings. leefde in openb:ire vijanrbchap met hem. 
De hce>chrznchtigc en liart<:tochtelijkc wouw woonde op 
haar eenznm11 gclcgen slot Yred(!nburg en smecdde 
lhlar intrig-es t•'gcn de rcgcel'ing. Meer nog clan den 
koninl!" haattc zij <liens jonge gcmalin, die haar in 
~cl1oonhcid en lirftalligheirl wr ove1trof. De koning 
z,•Jf was vol wantrouwcn. Als knaap had een kamer
]11'<'1' hij ecn tochtjc 111et een1' gornlel cens gedreigd, 
Jw111, al>< hij nil't zoet was. buitcn boord te werpen. 
llij gl'hoorzaarnde toch nict. Dc kamcrhcer deed, alrnf 
l1i.i zijrw lwdrciging ten uitvocr wilde Lrengcn, de 
hoot kantclrle, de prin · viel werkclijk in bet water, 
111aar wenl er tcrstond nitgehaalcl. Christiaan dacht, 
da1 r!!~ rPn~ intrige zijncr stiefmoede1· gewcest waq, 
die hem om het leven had willcn brengen, om aan 
k1·11· rig..:m zoon rlr kroon te hezorgcn, en koestcrdc 
,,111 <lien af besten Jig argwaan, daizij geheime plan
nen il'ge111 lwm srnerr!dr. 

Koningin Carolina Matltil1la, eenc Engelsche p:'inses, 
k w;tlll knrl na Christiaans troon~hc5tijging in Denc
markcn. Jlu,,wel zij schoon, beminncn>waardig en 
gN'slig w.1~, maaktc zij toch slechts ccn voorbijgaan
dcn inrlruk op het hart van tlen Koning. Zijn bcgin
srl was, rlat het tot den goerlen toon behoorde, zijne 
vr·ouw niet lief te hchben ! De Koningin was achtcr
hornlcnrl, niet mild met ha1·e lief1rnozingen misschicn 
cenigszins lll'Cllt. ch. Dit nam de Konir,g !mar kwalijk; 
h\j st<>lrlc zirh sclwdeloos hij andcre wouwen en meis-

DE LTJX VAi DF.N" SToowrn ur nn.ar Joann. 
zou heden feestelijk g~opend worden. De 
feesttrein ZOU reeds de. morgens te half zes 
met de genoocligJen vcrtrekken. Ondanks dit 
vroege uur zal bet toch niet mogelijk wezen de
zelfden dag terug te keeren te Sernarn.ng. D11ar 
de stoomtram slechts met een suelheid van 
15 k. m. het uur mag rijden, zoo kH.n IUen, 
na bet dejeuner tc Pati, eerst tegen lmlf ze
ven des avonds te Kocdoes zijn. 'l'erecht acht 
de Directie het niet raadzaam in de duisternis 
te rijdeu, daar de weg nieuw is en men ook 
dikwerf b~i de eerste exploitatie last heeft V<J.n 
baldadigheden. 

De genoodigden zullen dus te P11ti of te 
Koecloes moeten overnachten. 

Beclriegen wij ons niet, clan werd in het 
begin v11n Juni 1882, de eerste r11.il van de 
Stoom tmm-ma11tschappij Semarang-Joann. ge
legd. In minder dan twee jaren zijn dus al
le lijnen voltooid en in exploitatie. 

Zeer zeker een bewijs dat ook hier in Inclie 
met meer kracbt en voortvarenheid kan ge
werkt warden dau gewoonlijk het geval is. 

Morgen treedt de nieuwe dienst in werking. 
V ttn Samarang loo pt dagelijks een trein door 
tot Joana; deze vertrekt 8.10. Van Joana 
gaat Hen naar Seman111g om 9.40 voorm. 
Van Demak naar Joana heeft men drie treinen 
in beide richtingen. 

Vetrek Demn.k 5.50v. 
10.-,, 

2.3511. 
Vertrek Joana 8.lOv. 

12.45., 
4.25n. 

De le kl. prijzen zijn: vnn Semn.rnng naar 
Demak {' 2.10 ; naar Koedoes f 3. 60 ; naar 
Pati f 4.90; naar Joana f 5.80. 

DE BEXOE1HXG. Ziehier de tek ·t van het 
Koninklijk besluit, waarbij lnclie ecn nieuwen 
bestuurder ontving. Het stand in de Jav. Ct. 
van llden April en is, vooral in de geogra
pbische omschrijving o. i. te hooggestemd. 

WIJ WILLEM 111, bij de gmtie 
Gods, Koning dei· l\'eclerlanden, 
P1·ins van 01·anje-l\'assau, Groot
Jlel'tog van L11xembw·g, en::. en;:;. 

vVillende voorzien in het beheer der N eder
landsch Ooi;tindische bezittingen, opengevallen 
door bet verleend eervol ontslag aan Onzen 
Gouverneur-Generaal den Heer Frederik s' Jacob, 
Ridder van de vierde klasse der Militaire vVil
lemsorde, Ridder der Orde van den Neder
landschen Leeuw, Ridder-Grootkruis der Orde 
van de Eikenkroon van Luxemburg, Ridder 
van de tweede klasse der Orde van St. Sta
nislaus van Rusland, Officier der Orde vim 
Leopold van Belgie, Ridder der Orcle v~n het 
Legioen van Eer van Erankrijk; 

Zoo is het, dat \.Vij, Ons verlatende op de 
goede tronw, de kennis en den ijver van den heer 

OTTO VAN REES, 

President van de 'rweede Kamer der Staten
Generaal, Commandeur der Orde van den Ne
derlandschen Leeuw, hem hebben benoemcl tot 
Onzen Gouverneur-Generaal van Nederlu.ndsch
Iudie en tot Opperbevelhebber van Onze Land
en Zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, 
met de vereischte ma.cht om, als Onze Y erte
gan woordiger in die gewesten, het bestuur al
daar uit te oefenen overeenkomstig het ,,Re
glement op het beleid der Regeering v~ :re
derlandsch-Indie" en de door Ons gegeven of 
nader te geven voorschriften. 

Wij gelaste.n mitsdien alle hoogere en 111-
gere ambtenaren, zoo burgerlijke als milita:ire, 
en in het algellleen alle Onze ondenhmen in 
Nederlandsch-Indie, geene uitgezonderd, om 
den Heer 0. Van Rees voornoemd als Gou
verneur-Generanl van Nederlandsch-Inclie en 
Opperbevelhebber van Onze Land- en Zeemacht 
beoosten de Kaap de Goede Hoop te erkennen, 

jes, die hem met opene armen te gemoct kwamen 
en om zijne gunst bcdelden. Hoe dollcr en uitgela
tener bij met dezc personen, die dikwijls tot rlc lngere 
kla~se behourden, omging, des te minder bcviel het 
hem bij zijne kuische gemalin. De verh.our!ing werd 
kueler, en de Koningin, die den Koning beminde, maar 
hai·e lief de niet liet blijken. voelde zich zeer ongelukkig. 

Christiaan YII behicld voorcer~t de ministers zijns 
varier~. Onder hen munttc de our!e baron BernstorfT 
uit door braaflteid en vlijt, m:rnr hij was een onbe
dui1lend, Heesachtig man. !Iij was in voortdurende 
spanning, aan we!k buitenlanrl><ch hof bij heleefdhe
de11 moest bewijzen, en onderhield overal voor veel 
geld hijzonrlere ag.rntcn, die hem van den staat van 
zakcn rnoesten onderrichten. maar hem zeldcn j uist 
inlichtlen. \\",rnncer de gezant eener weemrle mogend
hcid ccn minder vricndelijk gezicht zette, rlan was 
hem dit onheilspellcnrl. Zulk een staatsman kon na
tuurlijk den monarch nict lecren, wat. hij zelf niet 
verstonrl - de kunst van rcgeet·en. 

De grootmaarschalk graaf Moltke was de minisie1', 
die tijdens de regecring van Frederik V den gr·ootstcn 
invlocrl bezat. Alic autoritcit.e11 moesicn aan hem ver
shg cloen, voorlat de Koning er kcnnis van kreeg. 
Ouk de andcre ministers moestcn het met hem eens 
zijn, voorclat zij hnn gevoelen in tegcnwoordighcid 
des Konings rnochten te kennen geven. llij had zijne 
spionnen in elke aanzienlijkc familie en was even ge
v1·cesd nls gchaat. Uit vrees van zijn' invloerl te ver
liezcn, verliet hij den Koning zelr!en langcr dan voor 
cen paru· lll'en. !Iij was acht.cnlocht.ig, vrecsachtig, 

tc eerbiedigen en to gehoorzameu, on hem al
len mogelijken bijtihtnd te verleenen. 

Geda11n te s'Gu.-1. VE~HAGE, dell Gden :Fehr. 1884. 
~ WILLEM:. 

De minister vim Kolon:ien, a. i. 
WEITZEL. 

D1~ \'OLGEN"DE l'lWCLAMATIE leest men m de 
Jm·. Ct. 

Nademaal het Z. 1\1. den Koning behn,agd 
heeft te benoemen tot Gouverneur- Generaal 
van Nederhiudsch-Indie den Heer 0. v11n H,ees, 
blijkens het ender dagteekening van 10 Maart 
1884. ender nommer 83 in het Staatsblad van 
Ned.-Indie afgekondigd Koninklijk besluit van 
20 Januari te voren no. 2; 

En aangezien door den Heer 0. van Rees 
voornoemd in de vergadering van den R1t11d 
van Nederhmdsch-Indie van heden zijn over
gelegd de tot die benoeming betrekkelijke ope
ne brieven des Konings, waiirvu,n hierboven 
afkondiging is gedaan, zooIUede het bewijs, 
<lat dooJJ Hem op den 23sten :Februari 1824 
in handen des Kon:ings is afgelegJ de eed, 
vastgesteld bij artikel 5 der Wet van 2 Sep
tember 1854 (Indisch Staatsblad 1855 no. 2); 

Zoo is het bestuur over Nederlandsch-Indie 
door !Ilij op beden nedergelegd in handen van 
den Heer 0. van Rees, die mitsdien van ston
de af aan getreden is in de uitoefening der 
waardigheid van Gouverneur-Genemal van Ne
derl11ndscb-Indie en Opperbevelhebber van Zr. 
Ms Land- en Zeemacht beoosten de Kaap de 
Goede Hoop. 

En wordt lhtarvan bij deze openlijke an.n
kondigiug gedaan om te strekken tot naricht 
van alle dep11rtementen, autoriteiten, colleges, 
civiele en IUilitaire ambtenaren en ingezeteuen 
zonder onderscheid. 

En opdat niemand hiervan onwetendheid 
voorwende, zal deze alom in Nederlandsch
Indie in de ederlandsch-Indische en Chinee
sche talen op de gebruikelijke wijze warden 
openbaar gemaakt en aangeplakt. 

Gegeven te Batavia, den l lden April 1884. 
De Gouverneur-Genera.al van Nederl.-Indie, 

F. S' JACOB. 

De Algemeene Secretaris, 
PANNEKOEK. 

Java Bode. 

Hoewel er he.den morgen bij den voorgeno
men intocht van den gouverneur-generaal op 
verschillende punten van Batavia veel te be
woncleren viel, als daar zijn schitterende ekwi
pages en niet minder schitterende nniformen 
en costumes, nog meer viel er op te merken 
bij den langs den weg geschaarde troepen. 
Wij willen zwijgen van onze militairen en 
zelfs niet aanroeren bun aantal, maar hebben 
alleen op het oog de inlandsche manschappen, 
de zoogenaamde papanners, die van de brug 
van Sawah Besar tot aan het stadhuis, met 
hier en daar een hiaat, geschaard stonden. 
Onoogelijker troepen, belachelijker persoonlijk
heden ender de wapens zagen we nirnmer. 
Het geleek - en het was inderdaad een in 
der haast bijeen geroepen hoop kampong volk, 
zonder de minste eenheid, zonder de minste 
orde, opgeprikte koelies en niets meer. Hier 
zag men een sans-culotte, met de haren door 
den hoofddoek; daar een inlander, gekleed in 
een groezelig Engelsch hemd, dat vroeger wit 
was geweest om een weinig verder weder een 
paar wapenknechten t.e ontmoeten met een 
Chineesche slaapmuts op, een afgedragen 
zwart laken vest over het naakte lijf en een 
bewijsje van een kiel. Zoo de manschappen 
waren, waren ook of liever was hun wapen, 
de traditioneele piek; wij zagen er met ko
peren punten in den vorm van een hart, lan
ge Atjehsche, zinken, blikken, ja zelfs pieken 
met houten punten, deze veelkleur:ig geschil
derd, gene van ruw wit hout gemaakt, in een 
woord een staalkaart van pieken en piekjes. 

opY!iegend en hebzuchtig. Om rijkdommcn te vcrkrij
gen, bevorderrle hij publieke onclernemingen, die hem 
zelrnn voordeel aanbrachten, dreef een uitgebreiden 
smokkelhandel en liet zich door Frankrijk betalen. 

Graaf Thott, die de buiteolandschc zaken bestuurde, 
had geene bijzondere taleuten, noch was in groot aan
zien, maar was ten minste een eedijk, goed onder
wezen man . 

Gni.af Reventlow, de minister van financien en v roe
gerc leermeester des Konings, ging door voor ecn 
Deenschen patriot, standvastig, stoutmoedig en onver
moeid in het werkcn. Hij benadeclde zich echter, 
helaas ! door zijne onstuimigheid en halsstal'l'ighcid. 
Hij geraukie in onmin met al zijne amhtgenooten, en 
de Koning luisterde weldra volstrekt niet meer naar 
zijn raarl, dewijl hij hem verdacht van nog altijd de 
rol van mccster te willen spelen, en dit duldde zijne 
eigenliefdr. nict. 

Na eenige jaren was alies veranderd: rle Koning, hct 
hof, de regeering. De Koning had geene enkele van 
de verwachtingen vervuld, welke men van hem bad 
gekoest.erd. Van elk werk, van ieclere bezigheid was 
hij aflu:erig, hij leefde slechts voor het vermaak, voor 
het. gcnot van de tafel en den wellust. Men heeft be
weerd, dat dit het gevolg was van cen bepaald, rlui
velsch plan, van cene stclsclmatige verleiding, men 
bee ft hct in verband gebracht met de koningin-wcduwe 
en haar te last gelegd, dat zij zich van de regecring 
wi Ide meester maken en haar zoon op den troon 
verheffen. De geschiedcnis zwijgt daarornr, maar hct 
resultaat staat vast : De gecstvollc prins, van wien 

Inderdnad, men moes+. glimlacpen over den 
ougoorclenden hoop en· een v :eemddling vnor
nl zou ongeloovig het hoofd schudclen als men 
hem vertelde, dat die lieden te B11tiwia <le 
bloew uit de inlandsche maatschappii verte
gen woordigden en chmr in den modeler der 
wegen stonden als een eerewacht voor den 
nieuwen onderkoning van lndie. Maar .... 
Indie is een exceptioneel land en de Batn.via
sche papanners, met hunne apenrokjes dragen
de officieren, zijn even exceptioneel. 

Geen beter bewijs voor dat exceptioneele 
dan het gezicht van de Chinee1sche offertafel
tjes, voor de huizen dier langstaarten aange
bracht van Glodok tot aan het e:ind van Pin
toe Besar. Op eenigen daarvan zag men een 
sigarenkistje met offerstokjes, op anderen een 
paar glazen compotes met levende goudvisch
jes, maar wat ons toescheen als ongepast was 
het feit, dat een Uhinees op zijn tafeltje de 
buste van den Rotterdamschen Pi.ncoffs had 
tentoongesteld, besterud als sigarenkoker, maar 
voor deze buitengewone gelegenheid dienst 
doende als offervat. J1L, Indie is een exceptio-
neel land ! Bat. Ilcl/Jl. 

Verspreide berich ten. 
In de Residentie Krawang is er een hevige ban

djil' gewee~t, ve1·oorzaakt door de Tjilrno-riYier. Men
schenlcvcn zijn nict te betreu1·en, maar 30 bouws 
padie zijn YC1'!1iehl. - Te Medan op Deli heett rlc 
Regeering toen daar ecn algemeen ontvanger geplaatst 
werd de kommies op het assistent-Residcntiebureau 
ingetrokken. De assistent-Resident is daarmede niet 
teHerlen en zegt dat zijne klerken zoorlanig met bij
baan~jes overstelpt zijn, clat ze clat van kommies er 
niet bij kunnen waarncmen. De betrekking ,·an 
assistent-Resident te Medan is zoo van gewicht, dat 
men dien ambtenaa1· niet met bureauwerk moet 
overladen. - De Inlander I:adjieman te Batavia 
heeft een pak slaag grkregcn en is aan de politie 
overgeleverd, omdat de Gouverneur Genemal zijn 
plcchtigen intocht niet heeft gehouden. Ilij was 
eijeren gaan stelen bij z~jn buurman, die als pieke
nicr bij den intocht onmisbaar was. Toen de in tor ht 
was afgelost en de buurman, v1·oeger dan hij ve1·
wacht wcrd, te huis kwam, smipte hij Karljiman 
en flagrant delit, waardoor hct roofpartijtje voo1· 
den laatsten hovcn vermelde een minder aangenamen 
afloop had. - De meteoor Yan '19 M:mrt. zou op 
Samberobjong een onderneming van den heer T. 
Klaring in het Ngawische n1~clergevallen zijn. IIet Le
stuur reklameert zonder cenig eigenrlum~rccht te kun
ncn aanvoeren,. dien steen ah eigenrlorn, maar de 
heer Kl:lxing zou hem niet afgeren. Men venvacht 
dat, ofschoon de intocht van den heer van Rees zon
der praal heeft plaats gehad, zon, maan, sterren, 
komcten en a!le verdere af en dependenties Yan het 
firmament als eigenclorn van Nederland znllen vc1·
klaard Worden . De handelaren rlenken clan ook dat 
de petroleum duur zal wo1·den, als dit despotische 
recht van preferentic wordt toegepast. 

Sp rok k el b o em en. 
'k Ging in mijn tuin en sp1·okkelde. . . . . . . Een wei

nig later rocpt mijn vrouw:,, Gerrit! wat doe je 
daar in den vroegen morgen?" 

1k Sprokkel bloemen voor je jaardag; koe! en in de con
rant sehrijf je altijd dat je ,,lingen" sprokkelt, en 
nu voor je pocs, ,,bloemen?" Je hebt gelijk atikoe! 
't Zullen voortaan niet mee1· ,,Sprokkelingen" maar: 
Sprokkelbloemen zijn. 

Men moet om de bedo0ling van een schrijver te 
vatten, Jeergier·ig zijn, e·1 ecn goeden wil hebben. 

In spijs en drank zijn boofddeugden en hoofdzon
den rnrborgen. - \.Vilt Gij voor uwe kimleren 
vroeg het doodskle,'d ontrollen, of de doos van Pan
dora boven hunne hoofclen uitstorten, - gecft hun 
clan wat prikkelt in spijs en drnnk, en spoedig zult 
ge jeugdige afgeleefdcn om u heen zien en de lijk
wa spreiden over jonge dooden. 

Wilt gij in uwe kinderen cenmaal onbegraven 
clooclen zien, vormt hen dan tot luiaards. 't Onge
neeslijkst en 't rnoeilijkst te verclra~en zijn luie bab
belaars. - Zwijgende luiaards kan men raad gev.:m, 
maa1· luie babbelaars onmogclijk. 

men zulk.e schoone venvachtingcn koesterde, was door 
wrspilling zijner lichaamskrachten en geestvermogens 
een ontzenuwde woesteling, een onnoozele dwaas gc
worden. Slechts oog en oor hebbencle voor het ver
maak, voor zingenot en steeds nieuw zingenot, was 
hij elke ernstige geclachte, alle zaken en regeerings
zorg, ja, de gewone eischen der uiterlijke welvoeg
lijkheid afgestorven. Hij vocht en stoeide met ecn 
Moorschen knaap en een Moorsch meisje, die hem 
tot gezelschap gegeven waren, hield zich met kinder
achtige spelletjes bezig, sloeg de ruiten van het slot 
aan stuk, onthoofde en vcrminktc de standbeeld~n in 
den tuin en gedroeg zich als een moedwillige, lie
derlijke knaap. 

Voor zulk een koning moest niet alleen geregeerd, 
hij zelf ook moest ondcr voogclij gesteld en bewaakt 
worclen. Voor dit geval hadclen de wetten der mo
narcbie nict gezorgd, en hij was in zeker zin in zijn 
recht, die de teugele van het bewind in handen nam. 

Men deed nog eenc poging, om den levenswandel 
des Konings te veranderen. Christiaan ondernam eene 
reis naar Engeland en Frankrijk, men hoopte, dat bij, 
ontslagCi1 van de strikken, die hem in bet vaderland 
omklcmaen en gescheiden van de deelgenooten zijne1· 
zwelgpartijcn,· door bet verkeeren met andere hoven 
een ander mensch zou worden. En werkcl\~heen -
de reis bet beste gevolg te hebhen. ffij vertoonde 
zich van zijne beste zijrle, gedrocg zich op cene waar
clige wijzc sprak verstandig, beviel in Engeland goed 
en betooverdc in Frankrijk. 

{ Wordt ·vei•volgd.) 



Geeft kin1ieren zoo-·epl mogelijk vrijhPirl. Zij rnoe
ten onLescbro.:imd hunnc gedachten kunnen uitsp1·e
ken; - kunnen ze dat niet, dan wo1·dcn ze zoo licht 
stillc watel'tjes, Yo! leugens en huichelarij. 

Kinderen rnorten nooit in de kPrk z\jn, niet tang 
op srhool, dikwijls in het Paarden~pel, maar het 
meest in de Jucht. 

Vertrouw bet kostbaar wrrk der opvoeding niet 
toe aan andercn, hoogstc11s niet meer, dan vo\sfrekt 
noodig is. - Ilebt ge eenmaa\ uw1~ kinrleren wel 
opgeYOed en tot gezonde led1rn der m:iatsc:happij ge
vorm.l zoo hebt ge u een kl'Oon ~erworven, door 
wlt•n benij1l, en clie oak w<!I waani i~ c1· met al de 
krnchten van hoof1l en hart om te kampen. 

~rtultatuli zegt:,, De jeugrl moet zicll oefenen in 
't bcpnlen." 

Esse non vederi. 

Ook een bloemlezini;. 

In het voorbericht, dat Guy de Maupassant 
bij de brieven van Gustave Flaubert aan Ge
o~ge Sand heeft geschreven, deelt hij eenio:e 
staal~jes mede van onzin, door Flaubert mt 
de werken vaR sommige groote mannen sa
meno-elezen en door hem bestemd voor een of an-o 
dere studie: 

Fenelon. - Het water dient om die won
derbaurlijke drijvende gebouwen te dragen, die 
men schepen noemt. 

BernarJin de Saint-Pierre. - De honden 
zijn gewoon4ik van twee tegenovergestel~e 
kleuren: een lichte en een donkere, opdat z:i-i, 
wur.r zij zich ook in huis bevinden, van de 
meubelen te o::ider cheiden zijn, claar men hen 
anders met de kleur duarvan zou verwarren. 

Dezelfde, in <lezelfde »Harmonie de la Na.~ 
ture. » - De vlooien komen, overal waar ZlJ 
zijn, op wit af. Dat instinkt i die insecten 
gegeven, op<lat wij ze ge1uakkelijker kunnen 
vangen. 

Dezelfde, in >Etudes de ln. nu.turn." - De 
meloen i door de natuur in sneden verdeeld, 
om in den huiselijken kring gegeten te wor
den; de pompoon, die grooter is, kan met de 
buren worden gegeten. 

La Harpe. - Shakespeare zelf, hoe ruw 
ook, was niet zonder belezenheid en kennis. 

Nap0leon III. - De rijkdom vun een land 
hangt af van den ttlgem~enen voorspoed. ('t 
Heeft iets vim Brasig, die de oorzuak der ar
moede in de :.-Poverteh" zocht. 
De Bi>:schop van Metz in 1846. - De over
stroo.rnino-en van de Loire zijn het gevolg van 
de buite~sporigheden der pers en bet niet in 
acht nernen van de Zondagviering. 

De Muistre. - Als men een woordenboek 
van de talen der wilde volken had, zou men 
er duidelijk overblijfsels in vinden van een 
vroegere taal door een verlicht volk gespro
ken en al vonden wij er ook geene dan zou 
daaruit aJleen voortvloeien, <lat de verregaan
de verbasterina zelfs die laatste overblijfsels 

0 

heeft doen verdwijnen. 
Montesquieu. - Ik heb dikwijls . hoo;ei; 

betreuren clat de Raad van Fians I (m I.) fa 
op den troon gekomen) zoo verblind .. was Co
lumbus (in 1506 gestorven) af te WlJzen toen 
deze hem Indie aanbood. 

De Maistre. - St. Johannes Chrysostomus 
(in Antiochie, Azie, geboren, die Afrikaansche 
Bossuet .... 

Jules Jauin. - Lodewijk XI (in 1423 ge
boren), de vervolger van Abeilard (in 1097 
geboren). . .. 

Lamartine. - Rabelais. dat sllJk van het 
menschdom , ... 

Bossuet. - Moliere is een schandelijke grap-
penillaker. . .. 

Chateaubriand. - Bonaparte is werkellJk 
cen groot veldslagenwinner; ma.ar dit uitge
wnclerd, is de minste generaal bekwamer dan 
hij. 

Damiron. - Het lijdt geen twijfel buiten
gewone mannen, van welke soort ook, hebben 
een gedeelte van den opgang, dien zij maken, 
te danken aan de hoogere begaafdheden, wel
ke zij bezitten. 

Havin. - Zoodra een Franschman de gren
zen is overgetrokken, is bij op vreemd terrein. 

Men zou hier nog bii kunnen voegen: 
Lansberge. ·- Ik verll:mg geen overdreven 

fiscaliteit. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia, 15 April. 

Majoor 8-ewin zal waarschijnlijk spoedig 
met pensioen den dienst verlaten. 

Z. E. de Gouverneur Generaal met familie 
en omgeving lijden allen min of meer aan 
buikziekte. 

Het vertrek naar Buitenzorg is dientenge
voige uit§..;steld. 

Het Stoomschip Noo1'll-Holland is 13 clezer 
te Padang aangekomen. 

Uit Batavia, 15 April. 
De dirigeerend officier van gezonclheicl der 

eerste klasse Hoskes, heeft pensioen uange
vrnag<l. 

De overplaatsing van den ingenieur der der
de kln.sse van Goor is ingetrokken. 

Daarentegen is nanr het departement der B. 
0. W. overgeplaatst de ingenieur der tweede 
klusse van Kol. 

De overplaatsing van den ingenieur Hein 
naar Pasoeroean is veranderd in een overplaat
smg naar Sitoebondo. 

Hier is een Hollandsche mail aan, loopende 
tot 11 l\Iaart, met o. a. de volgende berich
ten: 

De tweede luitenant Anten komt naar Indie 
in de plaats van luitenant Brouwer. 

Luitenant Six heeft gevmiLgd naar Indie 
gedetacheerd te worden. 

Het lid in den Raad van N. Indie Neder
burgh is met ingang van 4 Mei eervol ont
slagen, onder daukbetuiging voor de vele en 
gewichtige diensten aan den lande bewezen. 

Het stoomschip Zeeland is eergisteren te 
Marseille uangekomen. 

De Co111·ail kwam te Suez aan op 12 dezer 
De Soencla kwam gisteren te Marseille aan. 

De P1·i11seq Amalia kwam 12 dezer te Am
sterdam aan. 

De 1'001·waal't · is eergisteren van Suez ver
trokkcn naar Batavia. 

Officieel. 
Tweejarig verlof verleend aan Gerhard, 

onderwijzer. 
Benoemd tot n.ssistent-resident der Ooster

districten van Celcbes, van Nieuwkuyk; 
tot secretaris van den Raad van N. Indie, 

van Hasselt. 

Officieel 
U o edge k e ur d de benoeming tot vicecon

sul Yan Deuemarken te Soerabnja, van Oordt; 
te emarang van Guykens. 
Tweejarig verlof verleend aan Prakken, 

opzichter hij den waterstaat. 
Beno em d tot contr6leur cl er eerste klasse 

op Java en Madoera, Wijnmalen; 
tot contr6leur der tweede klasse, von Schmidt 

auf Altenstadt; 
tot aspirant-controleur, Dunnewold. 
Ge pens io nnee rd op verzoek, Swijser 

kapitein-kwartiermeester. 
Benoemd, tot machinist der tweede klasse 

bij de gouvernementsnmrine, Boon en Rotteveel 

Uit Singapore, 14 April. 
De Frnnsche mail is hier aan, met berichten, 

loopende tot 15 Maart. 
Jkhr Hartsen is benoemd tot Lid in den 

Raad van State. 

Van Reuter, 15 April. 
Sin~apo1·e, 15 April. In .Peking heerscht 

een cnsIS. 
De keizerin-regentes, degradeerde in het 

publiek prins Kung en vier leden van den 
gebeimen raad, wegens hun talmen in zake 
de Tongking quaestie. 

De Franschen hebben Hong Hoa gebom
bardeerd. 

De Chineezen staken de stad in brand en 
vluchtten, zonder weerstand te bieden. 

Uit Batavia, 15 April 
Officieel. 

B en o e m d tot referendaris ter algemeene 
secretarie "'Vermeulen; 

tot hoofdcommies, Nederburgh; 
tot eersten collllllies, Bouman en de Sturler. 
\T erplaats t, naar Sumatra's Westkust de 

contr6leur der tweede klasse Muller en van Zon; 
van Madioen naar Probolingo, de landmeter 

der eerste klasse Brostwoski; 
van Kediri naar Madioen de adjunctland

meter der derde klasse "'Victor; 
van Pasoeroean naar Soemenep Evelein. 
Overgeplaatst, naar Willem I, de eerste 

luitenant der infanterie Feith; 
naar Batavia, de kapitein van den generalen 

staf Beeger; 
naar Semarang, de kapitein der artillerie 

van Geel; 
naar Banjoebiroe de kapite1n der artillerie 

Dormaar; 
naar 'riilatjap, de eerste luitenant der artil

lerie Dibbetz. 

Uit Batvia, 16 April. 
De nieuwe Gouverneur-Generaal weigert 

elke verhooging van toelagen voor schrijfbe
hoeften en teekende op een dier weigeringen 
aan: Dan moet e1· maw· minder gesch1·even 
word en. 

Officieel. 
B ewilligd iu het verlengen van den dunr der 
Oost-Java prauwnmatschappij Soerabaja; 

der de oprichting der suikerfabriek Poedim
dja te Batavia. 

Eervol on tslagen Ducloux, assistent-re
sident van Tangerang. 

Benoemd tot algemeen secretaris, " mr. 

Bergsma; 
tot assistent-opzichter bij de sluiswerken te 

Soerabaja, Poescn; 
tot Chinecsch lid in de weeslmmer te Pa

dang, Li Liong Song. 

WISSELKOERS 'rE BA'l'A \TIA. 
Nederl. bank. 61m dato f 100'1• 

id. fo.ctorij 6lm id. ,, 1 OO'i• 
id. partic. 67m dato ,, 101 

Eng. bank. ,, 12.-
id. partic. ,, 11.95' a 11.95 

Singapore bank zicht ,, 2.24 
Hongkong id. id. ,, 2.24 
Amoy id. id. ,, 2.26 

Particulier Telegram 
uit Nederland. 

\TAN DE LOCOMO'I'IEF, 
Arnste1·dam, 15 April. 

J A \T ASUIKER, no 14, 24. 

Uit Batavia, 17 April. 

De beer Guyot, lid der W eeskamer te Se
marang, heeft wegens ziekte, verlof naar Ne
derland uangevraagcl. 

In de Preauger circuleeren fanatieke ge
schriften omtrent de komst van den Mahdi. 

Ilier is een mail aan met berichten loopen
de tot 15 Maart. 

De eerste luitenant der infanterie Schwing 
is naar Ieclerland gedetacheerd. 

De luitenant Holwerda is naar Indie gede
tacheerd. 

De kapitein der infonterie Berail, met ver
lof in Nederland, is gepensionneerd. 

In Europa zijn aangekomen de Tjel'iamai 
en de Cape Finiste1'l'e 

\Tan Reuter, 17 April. 
Kuil:o 16z4. Er loopen geruchten, dat Sua

kim en Klrnrtoem gevallen zijn en dat Gordon 
gevangen genomen is. 

A d v e r t e n ti e n. 

A ttentie ! 
CBQ~JONS HWEIHERIJ 

in soorten 
ver.krij,;bnnr tegen billij.ke prijzen 

bij 

E. t' SAS. 
(108) Semm·ang, 

SI'OORWEGFEEST. 
Teneinde te voorkomen, dat even

tueel, de-voor dit feest- rondgezonden 
inteekenlijst, niet een ieder is ter 
hand gekomen, ligt deze tot Ultimo 
dezer ter teekening in een der loca
len der Socitieit HARM 0 NIE. 

Na dien termijn is de inteekening 
onherroepelijk gesloten, behalve voor 
de - bij de opening- ter plaatse ko
mende vreemdelingen. 

Soerakarta, 18 April 1884. 

De Secretaris der feestcornmissie, 

(109) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Keatings Cough Lozen~es. 
Middel tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

INDISCHE BODEGA 

van VogelpQel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Portugeesche Wijnen. 

•~r ~,J,::~~~~~t~!l RDDDEPn!T 

ZILVEREN MEDAILLES. 

Witte en Roode Port ..... f '15.-) per 
1'Io.ln(;R., l't.luscntel en Vino Dulce,, ·13.50 (12/,fl 
Po.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-J a cont. 

AGENTEN: 

A. N. KOLMUS ..... Banjoewangie. 
LARSEN & Co ..... Probolingo. 
VAN MUIJDEN & Co. . Soe1•abaja. 
KROO ......... !rfocljokei·to. 
STECK . . . . . !tfalang. 
DEUNINGAR . . . . . . Kedfrie. 

MANUEL . . . . . . . . !tladioen. 
THOOFT & BU:\I:\G .. Soel'Ctca1·ta. 
H. BUNING . . Djocjacm·ta. 
E. t' SAS. . . Samw·ang. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
SMEENK . . . Gheribo11. ('l 07) 

B E C KER & Co. S 0 E R AB A I J A. 
WERKTlJ.IGKlJND.IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, W en Balk· 
ij zer in alle afmetingen. 

Staaf en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '! .. " en '!•" 

Staaf en plaatkoper en Jioper
draad. 

Groote- sorteering-1'Ioerbouten en 
IUinknagels. 

> > Koperen Kranen 
en Stoomafsluiters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met lnllpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijCrie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, CentriCngaal, Stoom-
pompen en Brandspniten. 

Snijgereedschap voor gas en 
With w-01·thd1·aad. 

Alle soorten VerCwa1·en. 
Boor en Ponsmachines, D1·aai· 

en SchaaCbanken. 
Stoommacllines metketels op een 

fundatieplaat. 
fiiezel~ulu· compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vn1uklei. \Tan welke laatste artikelen zij 
eenio-e ao-enten voor J avn. zijn. 

\T~rde~ alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'1acbinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel• 
ling en aan op di verse werktuigen. 

(90) 

Ret Victoria Natuurlijk :Mineraal Water, 
op Midden-Java. 

uitslnitend door m~j geimporteerd is en g1·os en en detail, ver

krijgbaar gesteld bij de heeren 
SOESMAN & Co. 

(78) 

Semarang,. Solo, Djocja, 
en door hun intermediair ook in alle 

anclere bekende Toko's. 

De Agent van de Internatioi:a~e 
Crediet- en Handelsvereen1gmg 

,,Rotterdam" te Semarang. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten bPltoe' c Y:lll 

De Gymnnstieksehool te Soernknrtn 
en 

De '\"ercenigiog tot , ·001·bcrcideud on
dct·richt ftl\ll liindc1·c11 , ·nu ltlhn·c1·- r 
~no;:;endcn in Ncdcrlnnclsch Judie. ! 
f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 1 prtJ van f' 30.000.- i 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvrn.ag dadelijk 

Schijfscl1ietrc;:;istc1·s en A.fstn 1ulsbe1>a-
lin::;cn, afzonderl~jk gclionden. 

<l>ll"clrukte Annteckcnin::;boekjl"s. 
N nnmlijsten. 
IUcl"din::;lijsten. 
8trnCbocken. 
~Ienngcboeken nwt stel'lcte Ul"gister. 
J.»roccs-'\' e1·banl. Gctui~en '\-" cl'l1oore11. 
illeklan::;clcn ' "e1·hoore11. 
, . encl1n·crn utwoo1·ilin::;e11, em.cnz. ( 'i) 

l « « « 10.000.- ------------------
~ prtjzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- (( 5.000.-
100 (( (( « 100.- (( 10.000.-
200 (( (( (( 50.- « 10.000.-

320 prijzen ( 170.000.-
LOTE~ zijn tegPn f '10.- COl\TA~T YPrkrijgbaar. 

te Amboina bij de heercn .\ . T. Bouman & Co. 
« Ilamla « den heer C'. J. Ilhmkcrt. 
(( Bamljannasin « " « J .. \. Jam:en. 
« Bandong << << (( C. G. Heiliger;;. 
<< Hat:nia << de i· I E:-:corupto )faatschnppij. 
<< « << den hccr H. J. )leertens. 
t( (~ << « « G. Gebrung. 
(( (1 « « << F. II. Kroon. 
(( (( <1 de becr.m II. l\I. Y:ll1 Dorp c'- Co. 
(1 (( « « « Ernst & C:o. 
« 11 « « <1 Drnining & Co. 
« « « << (( Ogilvie & Co. 
<, (\ « (( \'is~c1· & Co. 
« « « « 11 Dunlop & Co. 
« <1 « den htcr Loa Po Seng. 
« « « « Thio Tjcng Socy. 
(( nengkalis (( (( (l L. Yan Hutten. 
<1 Benkoelen « « <1 C .. \ . Aeckcrlin. 
« Bo1'leleng << « « l\icrinrkx. 
<1 Iluitl'nzorg << « « Th. Jansz. 
« Cheribon « « « .T. J. II. Smeenk. 
« « « « << A. J. \\'olYclrnmp. 
cc « « << cc J. van Holst l'elldrnan. 
« Djocjaca1ta << << « J. J. de Grnaff. 
« « << << « II. Buning-. 
« « « (( << \\'ed. Kocken. 
« (( 1< de heeren Soe,:mun ,'· Co. 
<< Indramajoc " Lien hccr J. Revius. 
,1 <1 « « « Ch~. Pino. 

Ketlirie " \< « F. Stoltenhoff. 
" Kota·Radj:t « « « A. \\'. Kneefe!. 
11 Lahoeun (Deli)« « « J. F. H. van Hemert. 
« jfaca~~ar « « << \\'. Eekhout. 
« jfatlioen « « << P. E. Andresen. 
« )fogelang « « « P. Koppenol. 
c1 jfpdan « « « \\'. F. II. Leyting. 
« :\fenado « de l1eercn de Borde:; & Co. 
« Padang « (( (( \Yaldeck & Co. 
« P:tll'!llbang « <1 << G. If. Ruhnak . 
« Pasuerol'an « « « II. G. Klunder. 
c1 « « « << D. P. Enlbrink. 
cc Patti<' 
« P1'calongan 
(( (( 

(( (( 

« Pocrworecljo 
<< Probolingo 
(( ll 

« Rionw 
« Re1nbang 
« • nlatiga 
« 'umnrang 
(( (I 

(\ (\ 

(( (( 

« (( 
(( (( 

<< Sorrabaia 
(( H 

(( Ct 

(( (' 

(( 

,, 
(~ Tang-Pr:1n.~ 

« Te.:.!al 
« T<'rn:1t<' 

« Tjilaljnp 

(( 

(( 

(( (( 

(\ .<J. 

(( (( (( 

A. jf. Yarkevissel'. 
A. W. I. Bocharclt. 
S. ~- )[arx. 

,, de heeren Hana )follemcister & Co. 
« den hec1· ~f. F. S10cts. 
« « « C. G. rnn S!iclrecht. 
« « « R. S. Thal Larsen. 
<< « « ('. van Zijp. 
« « « P. L. van Bodegom. 
cc « « Th. B. ,·an Soest. 
« de hceren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « RaYeuswaav & Co. 
« « " Amold & Co. 
« « « Soe!'man & Co. 
« « « Griwl & Co. 
« den h1'er .\. Bissc1iop. 
« « « Chs. Kocken. 
« « « \'. Clignett. 
« de herren Geb. Gimherg en Co. 
« « « Yan :\Inic1cn & Co. 
« « « Thierne & Co. 

<1 << Soc,mnn & Co. 
,, Thooft & Buui..r1g. 

« « <• \'ogel Yun clcr lfeitlc & Co. 
cc .i .. n h1'<'r L. Baier. 

c< « L . . \. )f. Lo'tnan. 
" « ]\. lloYens lirrYc \\'zn. 

(( (( (( c:. \\'. H. \'Ull nrnese Yan 
DuijYcnhod1'. 

<1 « I. I. 1\. ileulrnge dP 
)fist. 

De tl'ekk ing g-e,ehierlt ten Ol'l'r~taan Yan dl'n No
tari~ 11. .T. )fEERTEi\"S te H.tla1·ia als hij arwplak
billet is hekcnd gemaakt. 

De C:orn1111'.~si1' ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefclel\jk aan rnor hunne 

Ilrukkerij en BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<liening en netie a.B.evering ge

garnndeerd. 
Pl:UJ~COURA.NTEN worclen Hteeds gratis 

verstrekt. 

SOES~IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en ~01nmissie,·entlntien 

(2S) 

Verkrijgbaa r bij 
TH 00 FT & BUNIN G. 

N. P. VAN D1ER S~JOH~ 
oud-officier van gezondheill bij het 0.-I. leger 

H_A._NDLEJIDING 
VOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nederland.fch·LncUe. 

~let 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op phw.tsen wrtar zich 

geen geneeshecr bevindt, voor 
Ambterniren, op p<tti:ouilles, 

enz. enz. (21) 
P1'ijs f 5.- f'1·a11co pe1· 110.,/ /' :>.::>O. 

Steeds voorhanden: 
PO "l"l'ARIEYE~. 
'l'ELECaU .. AF'l'AlUEYEN' voor 3 kri::gen be

rekend tot ~00 woorden. 
'l'AlffE\'.EN voor KOELIELOONEN' Lui.ten 

de lijn. 
( 13) 'l'IIOOF'r & BU ITNG. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Infornrnties bij den heer 

(19) A. i\1ACHIELSE. 

.A1nsterdan1sche Apo th eek. 
S o e r a k n r t a. 

Day1·u1n. .rl .. lcoh3lisch '\.vasch .. 
'va.ter. 

( l 01 ) MA CHIELSE. 

I 

:"! 0 0 -o 0 ... 0 0 0 0 0 -0-0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0-0· 0 

PAPi:TERIE COOPERATIVE D'AllGOULElllE (France) 

J ?l\"' i I! ... ,,: .. : ,., ... ,. i 
.;j ltORS-CONCOURS A L'EXPOSlTION UNtvERSELLE ~ 

DE 1878, :! 
~ ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ 8 
j:j EEREDIPLOMA GEL!JK STAANDE met de GOODEN a 
..; MEDAILLE wegens hunne bemoeiingen J> 
• ter vorhetering van de positie van hunne werltlieden .. 

~ ---==---- ~ 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ~ 
~ PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 

~ ~AROGHE-~OUBERT & !~"? 
a Dcor de aeheele wereld bekend voor 1> 
" hun briefpapier velin, verge, quadrille, 11 
;i batonnc, enz. Papiers a l' E_toile (s~er- i 
Iii papier}, Envelop pen, Visitelmart;~~, 

0 Jleqistei·s Copieb oehen, Schoolschn1f-.., 
~ boeken ~1et of zonder lijnen, papie1· :::;> 
.. voo1· d;·ukwet·k cet1'ton, Bristol en ivom·- ~ a ]la]Jier, papiei.' fil ~Cl'l./, (1 e qua.Jiteit}, pe- -0 

.. lnrepapier en demi-peliir.~papwr gegomd i!' 
~ of om1eqomd (uiterst fiJn), pa1'lwment o 
t papie1'-. borspr<?nkelijk Ster's mill pap~r, ~ 
~ Cigaretten-paznel'l,le smcere, le camelm) ~ 
~ en andere merken. ~ 
k ~ i Bestellingen te richten direkt naar a 
d AllGOULElllE (France) met cheque op Europa of aan ::-
Iii E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. M 
~ EEN CARl'iET MET MONSTERS BEVINDT ZICII DJJ 
Joi de Heeren Wannee &: Co, TE D.TOKDJO. 
0-0-0-0-0-0--0-0-0-:0-0-~-o-o-o-o--o.++-o--o. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLE11Y 
Voor geheel J A VA.: bij W ANNEE 
Ii: Van AALST, te Samarau11o 

- -------------------

f; 
........ ~$• •*•••$··~*••~*'+~0 

DW1 AAG:ZI EKTEN 
llloeijelijke Spijsvcrlering, llaag-ontsleking, Maag·cn buikpijn 

WORDEN SNe::L.. GENEZEN DOOR HET 

ELIXER TROUETTE·PERRET 
a Ia P.AP.A..:i.NE 

+ (Plantaardig, de spijsverteering bevarderend middel) 
Generaal Depot: 163 &: 165. Rue St-Antoine, PARIJS 

en in In die in alle Apothekcn 'crkriJgbaar. 

N B d B r 1. I n d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i n ~ 
EN 

L ijf rB n t B M a a t s G h a D D ij 
TE B~\.TA. VIA .. 

InlichLingcn omtrcnt vcrr.eknring.~n L. v. l\:ipit,t1tl bij ovurl!i l m, Inn1 :r-trnkkcn11c ver:1.» 
kcring;-ook omtrcnt tlie volgens hct onbugs n:mgcnom•'n Yl~!1LAA(:Oturiefvoor \V.EJ~
/,J~XFO:\DS. worclen giwrnc Yerstrnkt door 

tlen Agent te Soern.Jrnrtn. 
(17) J. H. VAN OMMEB.EN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java vim Bub's stookoven, hebben ten 
einde an.n de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerfobriekanten gelegenheid 
te gcven om Lle oven in toepassillg te brengen, ] 00,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboclen, die zij tot de meest concur re ere n de pr\jzen leveren. 

,~AN DEB :l..ilNDE & TE,TES. 
(18) SAMARANG. 

AteliGr d'Industrie. 
0. T>E LIJN. 

Himdel in HOUT en BOUWMA'l'EIUALEN 
Si\IEDEBIJ, KOPEB.GIE'l'ElU.J, WAGEN

MAKELU.J en 'l'IM.\IEHJ\IA. rt;WINKE L
Bestellingen op bovengenoe1ml werk, 

alsmede op : )39) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse gee.ffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzereil. 
KAPPEN voor WOO HUIZE:N', FABRIEK.EN 
en LOODSE I, worden solicle en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOO:N'HUIZEN en FA
DRIEKEN', wordt op zeer billijke conilitien 
aangenomen en uitgevoerd. 

lllO<liste §a1narang. 

An1sterdan1sche Apohteek. 
So erakarta. 

Ontl'angen: EncalyllSinthe. Uoorts
-werend liqueur~ tevens eene zeer aan~ 
gename drnnk. 

poo) MAOHIELSE. 

Het adres van ondergetee .. 
kende is thans P AH,EE, KEDI .. 

RIE. 

(94) 
A. B'l.1B G EllIEE§'J.'RE. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeralrnrfat voor de 

zoo gunstig bekencle 'VIJNEN: 
l\Ierk PLA'rO:N' & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

is ruim voorzien van fl.uweel, satijn, zijcle, po- A TT ENT IE. 
pelines, cn.chem.iren stoffen, satinets, percales-
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor- De Acrentuur der Ondernemincr 
ten gazen. groote keuze dameshoeden, volgens _ _ .., 0 

.., 0 

laatste s:tizoen in Europa. Heeft ook voorrn-

1 
Dei~tJ~ki W1~le. "boong 

dig een keurige collectie portierregoetleren, te Solo, is op 1 1fom·t jl. overgegan.n ;1111 
stoft'en enz. (37) den Heer GUSTA.AF WIN'l'EH, op 

GELDLOTEllIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstieksehool te Sucrn.kil-rta 

en 
de Ve1·eeniging tot ' ' 001·1>c1•eidend on-

derricht nn.n Kinderen vnn 1'Iinver-

Lo T1110E;:;Nend~n Flf:::ec~~~~!~c·::~:rn~ll aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(84) 'l'HOOFT & BUNING. 

Han de ls· en Commissieh uis. 
B. W. V A.N HOGEZAND. 

Vool'st)'(wl- Solo (35) 
Steeds beleefclclijk aaubevolen. 

A.n1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemlrnrta van 

K~~~~oh~ ~ij~e~~ 
(25) A. MACHI.ELSE . 

V erkrijg·baar 
bij 

~' ?IOOFJ rr; & B'tJNIN;. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
(in het J avaansch) 

Pl'ijs ( 5.- fmnco pe1· post f 5,50. 
( 82) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, :Suning - Soera.ka.rta.. 
PAPIEHiEN IN DIYERSE SOOR'rEN. 
ENVELOPP.EN. 
KAN'I'OORBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN ZEER VELE SOOB,'l'EN. 
PRACH'lALBUMS. 
DfVEH.SE SPELL.EN, enz. enz. (5) 

(83) M. J. THO OFT. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bat.a viasche Zee- en Brand -
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brn.nllgev1tar, op de gebruikelijke voor
waar<len. 

(14) A. i\1AOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,Veritas.'' 
Bij bet i\.gentscllap dezer ltlaatschap

pijen bestaat, 011 zccr aanne111clijkc voor
waarden, gelegenhcid tot 7 e1·zckerin;; 
tegen b1·and~cvna1·, van allc soorten Ge
bonwen en Gocderen. 

De Agent te Soel'akai·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Badkarners, goed
koop en goed. 

(11) 
Te bekomen bij 

0. DE LIJN. 

~eV~Q\,,1.~ a.., Klei~ 
1no<liste Sa.1narang. 

Beveelt zich aan voor het opmaken en le
veren van alle toiletten, welke tot het dames 
modevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huts en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bcvi:agen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stelicn zich vernntwoordclijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - TnooFT 9" Bu:-,'JXG - Soerakart.a. 
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